
 
UCHWAŁA NR  IV/ 25 /2015 RADY GMINY GŁOGÓW 

 

z dnia 27 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie  przyjęcia Pilotażowego Programu Osłonowego  dla mieszkańców Gminy Głogów 

zagrożonych wykluczeniem społecznym  na rok 2015 

  

   

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.17, ust.2, pkt.4 oraz art. 

110, ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, 

poz. 728 z późn zm.) 

Rada Gminy Głogów 

Uchwala, co następuję: 

§1 

Uchwala się na rok 2015 Pilotażowy Program Osłonowy  dla mieszkańców Gminy 

Głogów zagrożonych wykluczeniem społecznym, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów. 

§3 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Załącznik do uchwały Nr IV/25/2015 

             Rady Gminy Głogów 

                                                           dnia 27 stycznia 2015r. 

 

Pilotażowy Program Osłonowy  dla mieszkańców Gminy Głogów zagrożonych 

wykluczeniem społecznym  

ROZDZIAŁ I  

Wstęp  

 Pilotażowy Programu Osłonowy dla mieszkańców Gminy Głogów zagrożonych 

wykluczeniem społecznym  na rok 2015 jest programem realizowanym przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie w sferze szeroko pojętej gminnej polityki 

społecznej. 

Podstawą realizacji Programu Osłonowego Gminy Głogów, zwanego dalej „Programem” jest 

art. 17, ust. 2 ,pkt. 4 oraz art. 110 , ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą o 

pomocy społecznej”. 

Przepis ten zezwala Gminie na podejmowanie innych niż wymienione w art.17 ust.1 ustawy o 

pomocy społecznej, zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, 

w tym tworzenie  i realizację programów osłonowych, mających na celu ochronę poziomu 

życia osób, rodzin i grup społecznych. 

Na organach władzy samorządowej spoczywa odpowiedzialność wsparcia przede wszystkim 

osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych. W tym stanie rzeczy staje się jak 

najbardziej uzasadnione wprowadzenie pilotażowo Programu, który zabezpieczy potrzeby 

osób wymienionych powyżej. Jako, iż jest to program pilotażowy, zawierający innowacyjne 

rozwiązania, proponuje się jego wprowadzenie na okres do końca 2015 roku.  

  

ROZDZIAŁ II 

Cele programu 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej Państwa. Jej celem jest umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wkracza 

więc w sytuację osób i rodzin wtedy, gdy nie są one w stanie pokonać trudności życiowych 

własnym działaniem. Jednocześnie zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późn. zm.) zadania 

pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne- ośrodki pomocy 

społecznej. Mając powyższe na względzie, niniejszy Program uzupełni i rozszerzy działania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w zakresie realizacji zadań obowiązkowych gminy. 



  

Realizacja niniejszego Programu zapewni rozszerzenie katalogu form przyznawanej pomocy i 

dostosowanie go do stwierdzonych potrzeb mieszkańców Gminy Głogów . 

Pomoc skierowana będzie do osób, które z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, wiek, 

ograniczoną mobilność lub inne obiektywne trudności wskazane przez pracownika 

socjalnego, nie są w stanie samodzielnie zabezpieczyć sobie niezbędnych potrzeb. 

Przewiduje się przyznawanie pomocy w drodze decyzji administracyjnej, w szczególności 

poprzez dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, które mają znacznie 

poprawić sposób funkcjonowania osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.  

  

 

ROZDZIAŁ III 

Ocena sytuacji warunkująca realizacje programu 

Z diagnozy tutejszego Ośrodka wynika, że liczba  osób wstępnie wytypowanych do udziału w 

Programie waha się pomiędzy 25 a 30 osób. Ograniczona mobilność spowodowana 

niepełnosprawnością, chorobami czy wiekiem, zamieszkiwanie z dala od ośrodków 

rehabilitacyjnych w oddaleniu od  miasta  - w środowisku wiejskim uzasadnia wskazanym 

osobom pomoc w zakresie ujętym w Programie.  

Pomoc w roku 2015 ma charakter pilotażowy i zostanie skierowana w szczególności do osób 

chorych, niepełnosprawnych i starszych będących mieszkańcami Gminy Głogów.  

ROZDZIAŁ IV 

Podmioty realizujące program  

Podmiotem koordynującym i nadzorującym realizację Programu jest Wójt Gminy Głogów. 

Za realizację programu odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Głogowie i współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 

  

Do zadań podmiotów realizujących Program należy: 

 1) Wójt Gminy Głogów: 

  a) koordynacja i nadzór nad realizacją Programu; 

  

 2) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

  a) planowanie wysokości środków finansowych na realizację Programu; 

  b) diagnoza środowisk i grup społecznych będących adresatami Programu; 

  c) przyznawanie i rozliczanie pomocy; 

  d) przygotowanie danych dotyczących realizacji Programu i przekazanie w 

      oznaczonym terminie Wójtowi Gminy Głogów 

 



Realizacja Programu następować będzie równocześnie z realizacją przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej innych zadań zapisanych w ustawie o pomocy społecznej. Pracownicy 

socjalni wnioskować będą na drodze postępowania administracyjnego w pomocy społecznej, 

do Kierownika Ośrodka, o przyznanie pomocy w formie dofinansowania do turnusu 

rehabilitacyjnego. Każdy wniosek poprzedzony zostanie dogłębną analizą sytuacji rodzinnej, 

zdrowotnej i materialnej osób i rodzin. Nie należy bowiem zapominać, iż podstawowymi 

przesłankami udzielania wsparcia w ramach pomocy społecznej, jest znalezienie się w trudnej 

sytuacji życiowej i niemożność jej pokonania mimo uprzedniego wykorzystania własnych 

środków, możliwości i uprawnień. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Finansowanie Programu i zasady przyznawania pomocy 

 Pilotażowy Program Osłonowy  dla mieszkańców Gminy Głogów zagrożonych 

wykluczeniem społecznym będzie finansowany ze środków samorządowych. Na ten cel 

przeznacza się w roku 2015 kwotę 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych).  

Procedura przyznawania pomocy rzeczowej odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 182 ze zm.) 

a w szczególności dotyczącymi udzielania świadczeń. 

 

1. Pomoc w ramach Programu przyznawana jest w zależności od sytuacji dochodowej 

osoby   lub rodziny społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie 

pomocy społecznej. 

2. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, osoby w rodzinie lub rodziny nie 

przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego zgodnie art. 8 ust. 1 pkt. 1 – 3, 

i ust. 2, ustawy o pomocy społecznej, klienci Programu mogą korzystać z 

dofinansowania do udziału w turnusach rehabilitacyjnych. 

3.  Przyznanie pomocy następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela 

ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 

ustawowego. 

4. Każdy wniosek poprzedzony zostanie dogłębną analizą sytuacji rodzinnej, zdrowotnej 

i materialnej osób i rodzin. Nie należy bowiem zapominać, iż podstawowymi 

przesłankami udzielania wsparcia w ramach pomocy społecznej, jest znalezienie się w 

trudnej sytuacji życiowej i niemożność jej pokonania mimo uprzedniego 

wykorzystania własnych środków, możliwości i uprawnień. 

5. Przyznanie pomocy rzeczowej następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 

       Przewodniczący Rady  

           Sylwester Barnaś 


